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 Lituanistinio švietimo aktualijos  
 

√ Švietimo atgarsiai  (170 apžvalga) 
 

: Lietuvių kūrėjų jubiliejai 2016 m. lapkritį ; 
 

11 d.    55-
osios mirties 

metinės 

Juozas Tysliava (1902-1961), poetas, vertėjas, 
žurnalistas, leidėjas 

12 d.   20-
osios mirties 

metinės 

Vytautas Žalakevičius (1930-1996), kino 
režisierius, dramaturgas 

14 d.   55-
osios gimimo 

metinės 

Jurga Ivanauskaitė (1961-2007), prozininkė, 
eseistė, dramaturgė, dailininkė, Lietuvos 

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė 

22 d.  30-
osios mirties 

metinės 

Kostas Korsakas (1909-1986), literatūros 
tyrinėtojas ir kritikas, poetas, vertėjas, filologijos 

daktaras, akademikas, profesorius 

23 d.  165-
osios gimimo 

metinės 

Jonas Basanavičius (1851-1927), tautinio 
judėjimo veikėjas, kultūros istorikas, aušrininkas, 

tautosakininkas, publicistas, gydytojas, Vasario 16-
osios Akto signataras, daktaras 

27 d. 150-
osios gimimo 

metinės 

Vincas Jonas Markevičius (1866-1938), vienas 
žymiausių Lietuvos knygnešių 

28 d. 100-
osios mirties 

metinės 

Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis (1852-1916), 
dramaturgas, publicistas, teatro veikėjas, 

draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas 
29 d. 115-

osios gimimo 
metinės 

Juozas Grušas (1901-1986), rašytojas 
prozininkas, dramaturgas, eseistas, vertėjas 

Daugiau informacijos ČIA 
 

 

 
 

: Artimiausi renginiai ; 

√ Lapkričio 10 d. 17.30 val. Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius) 

Algimanto Zurbos kūrybos vakaras su nauja knyga „Aušrų migla“. Kartu su 

knygos autoriumi dalyvaus rašytojas Raimondas Kašauskas, literatūrologas, 

prof. Petras Bražėnas, literatūros kritikas, leidėjas Stasys Lipskis, aktorė 

Gražina Urbonaitė. Koncertuos Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos 

ansamblis „Kankleliai“, vadovė Daiva Čičinskienė. 

 

           

 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 
 

 
 

 

2016 
 

√ Mieli parodos lankytojai, dalinamės svarbia 

informacija apie registraciją. Forumas „Gera 
mokykla“ vyks lapkričio 25 dieną ir jį sudarys 
trys dalys – kviečiame registruotis į kiekvieną 
dalį atskirai ir užsitikrinti sau vietą. „Atradimų 
laboratorijos“ kūrybinės tiriamosios veiklos 
vyks lapkričio 25–26 dienomis – 
kviečiame registruotis individualiai arba 
registruoti iki 15 žmonių grupę. Kiti renginiai 
yra atviri visiems parodos lankytojams ir į 
juos registruotis nereikia. Atkreipiame 
dėmesį, kad šiais metais bus 
išduodamos pažymos už dalyvavimą 
parodoje „Mokykla 2016“. Jei pageidausite 
gauti pažymą, turėsite: 

1. Lankydamiesi parodoje, bet kuriuo Jums 
patogiu metu, atvykti į vieną iš dviejų 
registracijos punktų (prie įėjimo į 3 salę 
ir 5 salės konferencijų centre). 

2. Registracijos punkte pateikti informaciją, 
pagal kurią Jus identifikuosime 
informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ 
ir pažymėsime Jūsų apsilankymą 
parodoje. 

3. 2017 m. sausio mėnesį sulaukti 
informacijos apie paruoštų pažymų 
atsiėmimą. 

Primename, kad su grupe parodoje lankysitės 
pigiau. Tereikia suburti 10 bendraminčių 
grupę ir iki lapkričio 21 dienos užpildyti bilietų 
užsakymo paraišką mokyklų grupėms. 

 

: Artimiausi renginiai ; 

√ Lapkričio 11 d. 17 val. Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje (Rotušės a. 13, 

Kaunas) rašytojo Juozo Apučio 80-mečio 

minėjimo vakaras. Dalyvaus 

literatūrologė dr. Jūratė Sprindytė, 

rašytoja Birutė Jonuškaitė, 

muziejininkas Edmundas Kazlauskas, 

aktorius Petras Venslovas, vakaro vedėja 

– rašytoja Aldona Ruseckaitė. 
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